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DIVERSOS

  
 Assunto: Notifi cação 
 Expediente: 16/1100-0000318-3 

  
 Edital 05/2016 - Convocação de Suplente 

  
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, no uso de suas atri-
buições, considerando a publicação da homologação do resultado fi nal do Edital SEDAC 05/2016 no 
DOE de 21/02/2017, fl s. 41, e que o projeto "Caio em Construção", do proponente Deborah Finocchiaro 
- ME, CEPC 4380 foi desclassifi cado tendo em vista que a sua montagem já foi realizada e estreou, 
além de ter obtido recursos de outra fonte de fi nanciamento, não atendendo aos itens 1.2.1 e 6.5 do 
edital, CONVOCA o projeto suplente "Metamorfosis", do proponente Jordan Maia da Silva Padilha, 
CEPC 5969, da Finalidade Montagem e Temporada de Estreia, Modalidade Pessoa Jurídica e valor de 
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para que apresente a documentação constante no item 9.1 
do mencionado Edital, no prazo de trinta dias corridos. 

 Codigo: 1733215       

 Secretaria de Minas e Energia 
  Companhia Estadual de Distribuição de  Energia Elétrica - CEEE-D 

 DIRETOR-PRESIDENTE: PAULO DE TARSO PINHEIRO MACHADO 
 End: Avenida Joaquim Porto Villanova, 201 - p.A1 s/721 

 Porto Alegre/RS - 91410-400 

  LICITAÇÕES 

  AVISO DE ADITAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO: CEEE-D/6000000065  
A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica comunica que procedeu modifi cações no 
referido edital.  Informa, ainda, que fi ca prorrogada a data de Abertura das Propostas, para o dia 
22/03/2017, às 8h. A abertura da sessão de disputa ocorrerá às 9h da mesma data, no endereço ele-
trônico www.pregaobanrisul.com.br. 

  PRORROGAÇÃO DE PRAZO -PREGÃO PRESENCIAL: CEEE-D/6000000092  
A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica comunica que foi prorrogada a data para 
abertura das Propostas, da referida licitação, para o dia 21/03/2017, às 8h, no local indicado no Edital. 
A abertura da sessão de disputa ocorrerá às 9h da mesma data, no endereço eletrônico  www.prega-
obanrisul.com.br . 

 Codigo: 1732598 

      Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul 
 DIRETOR-PRESIDENTE: CLAUDEMIR BRAGAGNOLO 

 End: Rua Sete de Setembro, 1069 - 5º andar 
 Porto Alegre/RS - 90010-191 

  HOMOLOGAÇÕES 

  TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 01/17  
O Diretor-Presidente da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS - homologa a 
licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 01/17, tipo menor preço, que teve por objeto a Contrata-
ção de Inspeção Indireta do revestimento externo de dutos de aço enterrados, conforme detalhamento 
constante do Anexo I - Termo de Referência deste Edital, e, adjudica o objeto da presente licitação à 
empresa EGD Engenharia Ltda., CNPJ 00.033.767/0001-17, vencedora do presente certame com 
valor ofertado em R$ 290.500,00 (Duzentos e noventa mil e quinhentos reais). 
 Encaminhe-se para publicação. 

 Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2017. 
 Claudemir Bragagnolo 

 Diretor-Presidente  
 Codigo: 1732637      

 Secretaria dos Transportes  
Secretaria dos Transportes 

 SECRETÁRIO: PEDRO BANDARRA WESTPHALEN 
 End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 7º andar 

 Porto Alegre/RS - 90119-900 

  PORTARIAS   

PORTARIA ST Nº 007/2017

  O Secretário dos Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 90 da Constituição Estadual, 

RESOLVE:

- Designar o servidor Nilson Camargo Serafi ni, identidade funcional nº 1921258/01, 
para atuar como fi scal do Contrato de Obra n° 007/2017, Processo PROA nº 17/1800-0000075-0 
celebrado entre a Secretaria dos Transportes e a empresa VN Pré-Moldados Ltda - EPP  – CNPJ: 
09.044.133/0001-34, que tem como objeto a contratação de empresa para a realização de reparos 
no muro de cercamento do sítio aeroportuário/patrimonial do aeroporto de Caxias do Sul. O serviço é 
o de fabricação, fornecimento e montagem de muro de colunas e placas em concreto pré-moldado, 
conforme descrito na composição específi ca. Sua execução comporá a escavação em terra; blocos 
ou Sapatas em concreto para fi xação das colunas; colunas em concreto pré moldados 0,17 x 0,17 x 
2,50 a cada 3,00 m para união e fi xação das placas; placas em concreto pré-moldados 2,48 x 0,45 x 
0,05 cm em uma extensão de 13ml x 1,80 = 23,40 m² e arremates gerais, conforme proposta comercial 
anexa ao contrato.

- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Ofi cial do 
Estado - DOE.

Porto Alegre, 06 de março de 2017.

                 Pedro Bandarra Westphalen

Secretário dos Transportes

 Codigo: 1732623 
   

  
  PORTARIA ST Nº 009/2017  

  
  O SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 90 da Constituição Estadual,

  
 RESOLVE: 

  
- Designar a servidora Patricia Rocha Vasconcellos, identidade funcional 1921118/01, para atuar como 
fi scal do Contrato de Concessão Remunerada de Uso nº 005/2017, Processo n° 16/18.00-0000333-8, 
celebrado entre a Secretaria dos Transportes e a empresa Traçado Construções e Serviços Ltda., que 
tem como objeto a concessão remunerada de uso de duas (2) áreas não edifi cadas (ANE), no total de 
4.663,00 m² no Aeroporto Regional de Passo Fundo, sendo a área 01 de 1.363,00 m² e a área 02 de 
3.300,00 m², conforme plantas de localização e situação anexas, destinadas à exploração comercial de 
estacionamento de veículos automotores e serviços correlatos, conforme Termo de Referência - Anexo 
III do Edital. 

  
 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Ofi cial do Estado - DOE. 

  
 Porto Alegre, 06 de março de 2017. 

  
  Pedro Bandarra Westphalen  
  Secretário dos Transportes    

 Codigo: 1732626 
   

  PORTARIA ST Nº 010/2017  
  

  O SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 90 da Constituição Estadual,

  
 RESOLVE: 

  
- Designar a servidora Patricia Rocha Vasconcellos, identidade funcional 1921118/01, para atuar como 
fi scal do Contrato de Concessão Remunerada de Uso nº 006/2017, Processo n° 16/18.00-0000165-3, 
celebrado entre a Secretaria dos Transportes e a empresa Traçado Construções e Serviços Ltda., que 
tem como objeto a concessão remunerada de uso de uma área não edifi cada (ANE), de 4.111,21 m² 
no Aeroporto Regional de Caxias do Sul, destinadas à instalação e exploração comercial de estacio-
namento de veículos automotores e serviços correlatos, conforme Termo de Referência - Anexo III do 
Edital.

  
 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Ofi cial do Estado - DOE. 
   
 Porto Alegre, 06 de março de 2017. 

  
  Pedro Bandarra Westphalen  
  Secretário dos Transportes     

 Codigo: 1732627 

     SÚMULAS 

  SÚMULA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO   REMUNERADA DE 
USO Nº 002/2015  

  
  Expediente Administrativo:  0867-04.00/14-4 
  Partes:  Secretaria dos Transportes e a Maximino Bertoldo.  
  Objeto: Fica aditada a Cláusula Sexta - Dos Prazos, prorrogando o prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, a contar de 17 de março de 2017 até o dia 16 de março de 2018.      

  

 Codigo: 1732611 
  

  SÚMULA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO   REMUNERADA DE 
USO Nº 009/2015  

  
  Expediente Administrativo:  0866-04.00/14-1 
  Partes:  Secretaria dos Transportes e a Rui Roque Cechinato.  
  Objeto: Fica aditada a Cláusula Sexta - Dos Prazos, prorrogando o prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, a contar de 13 de março de 2017 até o dia 12 de março de 2018.      

 Codigo: 1732612 
    

SÚMULA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Secretaria dos Transportes, no uso de suas atribuições, torna público a 
Dispensa de Licitação, conforme dados abaixo:

Expediente Administrativo n°: 17/1800-0000075-0 
Partes: Secretaria dos Transportes e a empresa VN Pré-Moldados Ltda - EPP  – CNPJ: 
09.044.133/0001-34;
Objeto: O contrato tem por objeto a contratação de empresa para a realização de reparos no muro 
de cercamento do sítio aeroportuário/patrimonial do aeroporto de Caxias do Sul. O serviço é o de 
fabricação, fornecimento e montagem de muro de colunas e placas em concreto pré-moldado, 
conforme descrito na composição específi ca. Sua execução comporá a escavação em terra; blocos 
ou Sapatas em concreto para fi xação das colunas; colunas em concreto pré moldados 0,17 x 0,17 x 
2,50 a cada 3,00 m para união e fi xação das placas; placas em concreto pré-moldados 2,48 x 0,45 x 
0,05 cm em uma extensão de 13ml x 1,80 = 23,40 m² e arremates gerais, conforme proposta comercial 
anexa ao contrato.
Valor: R$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais) total;
Prazo: 15 (quinze dias);
Base Legal: Artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Miguel Scarpellini Mattos
Diretor Administrativo

Ratifi co a Dispensa de Licitação com base nas informações acima, conforme 
determina o art. 26 da Lei Federal n° 8.666/1993.

Porto Alegre, 06 de março de 2017.

   Vanderlan Frank Carvalho
Secretário Adjunto dos Transportes

  

 Codigo: 1732624 
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